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Wprowadzenie

Edukacja nieformalna realizowana jest między innymi w instytucjach typu centrum na-
uki, które w ostatnich latach cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Znajdują się 
wśród nich zarówno niewielkie wystawy złożone z kilkudziesięciu eksponatów (np. Muzeum 
UJ i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Explora Park w Wałbrzychu czy Eureka 
w Szczecinie), jak i wielkie obiekty, takie jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Cen-
trum Nauki Experyment w Gdyni czy Centrum Nowoczesnośći Młyn Wiedzy w Toruniu. 
Pomimo wielu różnic instytucje te łączy nastawienie na rozbudzanie ciekawości świata, zaan-
gażowania, kreatywności i krytycznego myślenia czy umożliwienie widzowi indywidualnego 
doświadczenia. 

Jednak niezależnie od tego, czy za działania centrum odpowiedzialny jest kilkusetosobo-
wy zespół czy niewielka grupka zapaleńców to jednak rola widza najczęściej sprowadzana 
jest do mniej lub bardziej aktywnego odbiorcy treści przygotowywanych przez profesjonali-
stów. Ale czy to jest jedyna droga?

W projekcie IRRESISTIBLE (akronim: Including Responsible Research and innovation 
in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher’s Ability of 
Bridging Learning Environments), realizowanym obecnie w 10 krajach europejskich ucznio-
wie, czyli potencjalni odbiorcy takiej wystawy interaktywnej, stają się jej twórcami i wyko-
nawcami odpowiedzialnymi za wszystkie fazy powstawania eksponatów. 

Edukacja formalna w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych skupiona jest głównie na 
zagadnieniach dobrze poznanych, opisanych, niekontrowersyjnych i raczej nie podlegających 
dyskusji. Nawet jeśli w sposób niezamierzony, to jednak buduje się w ten sposób iluzoryczny 
obraz nauki jako zbioru niezmiennych praw i prawd. Nie odzwierciedla to istoty nauki jako 
procesu, w którym każde prawo i stwierdzenie jest nieustannie na różne sposoby sprawdzane 
i testowane, w której raz przyjęty opis świata zmienia się i jest przez to doskonalony, nauki 
będącej przedmiotem nieustannej dyskusji. A przecież kontrowersje w nauce mogą odnosić 
się do „różnic dotyczących natury i treści nauki, takich jak postrzeganie ryzyka, interpretacja 
danych empirycznych i teorii naukowych, jak również do skutków społecznych nauki i tech-
nologii” (Levinson, 2006). Niektórzy twierdzą nawet, że „W zastosowaniach nauk ścisłych 
panuje bałagan, często związany ze złożonością, niepewnością i wzbudzanymi kontrowersja-
mi” (Jarman, 2007). 

Wystawa interaktywna

Prosta próba zdefiniowania tego, czym jest wystawa interaktywna zwraca uwagę na fakt, 
że widz ma możliwość bezpośredniego obcowania z eksponatami używając własnych zmy-
słów – wzroku, słuchu, dotyku czy węchu. Jednak zdaniem wielu badaczy taka prosta defini-
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cja nie wyczerpuje pojęcia interaktywności. W kontekście centrów nauki niektórzy wiążą je 
z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Tost, 2005). Wykorzysta-
nie takich technologii niesie jednak ze sobą pewne zagrożenia. Choć badania potwierdzają, że 
komputery na wystawie są atrakcyjne dla widzów (Scrimshaw, 1997), to jednak często mało 
efektywnie spełniają rolę stymulatora krytycznego myślenia czy środka promowania interak-
cji społecznej (Flagg, 1994). Często muzea reklamują swoje eksponaty jako interaktywne, 
podczas gdy wykorzystane multimedia w niewielkim stopniu angażują widzów w proces edu-
kacyjny (Tsitoura, 2010). Wykorzystanie na wystawie paneli dotykowych wiąże się z jeszcze 
jednym potencjalnym problemem. Czas poświęcony na zrozumienie sposobu działania i po-
znanie obsługi eksponatu może znacznie przeważać nad czasem przeznaczonym na poznanie 
jego przesłania edukacyjnego (Hindmarsh, 2005). Aktywność widza obsługującego aplikację 
multimedialną często sprowadza się jedynie do wyboru własnej ścieżki przejścia przez wybór 
pozycji w kolejnych menu. Jednak, jeśli celem jest wspomożenie procesu uczenia się, aplika-
cja powinna aktywnie angażować użytkownika np. dając mu do wykonania zadania czy skła-
niając do refleksji na temat prezentowanego materiału, pozwalając na zastosowanie nowej 
wiedzy i umieszczenie jej w kontekście osobistych doświadczeń (Caincross, 2001). Zdaniem 
innych badaczy prawdziwe wystawy interaktywne to takie, w których widz nie tylko wchodzi 
w interakcję z obiektem, ale jego działania zmieniają ekspozycję (Hill, 1987). 

Eksponat interaktywny

Wystawa interaktywna złożona jest z interaktywnych eksponatów. Jakie cechy musi speł-
niać eksponat aby nazwać go interaktywnym? Pojęcie interaktywności bywa ograniczane 
wyłącznie do możliwości fizycznej manipulacji obiektem (Bitgood, 1991). Jednak interakcja 
może być również rozumiana jako uzyskanie odpowiedzi na swoje działania i być możliwa 
także bez jakiejkolwiek interakcji fizycznej (Bilda, 2008). Skupiając się na zagadnieniu inte-
rakcji pomiędzy zwiedzającymi i eksponatami Wagensberg (2001) zdefiniował trzy poziomy 
interakcji: 
• manualna (hands-on) - fizyczna manipulacja modelem, obiektem lub eksponatem dają-

ca możliwość głębszego zrozumienia przebiegu procesów i zjawisk naturalnych. Takie 
działanie podejmowane samodzielnie i dobrowolnie przez widza pozwala na uzyskanie 
pogłębionej więzi widza ze zjawiskiem przybliżając go do roli naukowca.

• mentalna (minds-on) - pozwala widzowi na ćwiczenie swojego rozumienia nauki – po-
szukiwanie analogii i uogólnień. W tym przypadku widz, biorąc jako punkt wyjścia eks-
ponat może odnaleźć związek ze znanymi sobie z codziennego życia zjawiskami i sytu-
acjami, rozwijając swoje rozumienie świata. 

• kulturową (hearts-on) – eksponaty, które osadzają zagadnienia w kontekście lokalnym 
i wspierają świadomość widza w zakresie lokalnej kultury. Przykładami takich działań 
mogą być np. muzea działające przy parkach narodowych budujące swą ekspozycję 
w oparciu o lokalnie występujące gatunki flory i fauny
W powyższym ujęciu komunikacja na wystawie traktowana jest jak proces transmisyjny, 

w którym informacja przekazywana jest od autorytatywnego źródła do niedoinformowane-
go odbiorcy (Hooper–Greenhill, 2000). Nie uwzględnia tym samym potencjału, który kryje 
się w możliwości interakcji pomiędzy widzami. Stymulowanie takiej interakcji możliwe jest 
poprzez eksponaty, ale także poprzez ludzi obecnych w przestrzeni ekspozycji, których zada-
niem będzie zachęcanie widzów do wchodzenia w interakcje między sobą oraz z samą ekspo-
zycją (McLean, 1999). Działania takie mają duże znaczenie, gdyż zaangażowanie społeczne 
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i dyskusje z innymi uczestnikami wspierają proces poznawczy i uczenie się (Heath, 2005). 
Chcąc stymulować interaktywność z perspektywy nietransmisyjnej należy dołożyć starań, 
aby wystawa była przestrzenią dialogu wspierającego uczestnictwo i współdziałanie pomię-
dzy zwiedzającymi (Tsitoura, 2010). 

Różne sposoby nawiązywania relacji i komunikacji z widzem w kontekście działalności 
muzeów zostały omówione przez Ninę Simon (2010). Wyróżniła ona następujące sposoby 
oddziaływania ekspozycji na widza: 

Muzeum dla mnie Pasywny odbiór treści. Patrzysz na obiekt, oglądasz film, słuchasz 
audycji. 

Muzeum ze mną Indywidualna interakcja z obiektem lub inna treścią. Najczęściej 
spotykany rodzaj interakcji w centrum nauki.

Ja, Ty, oni i Muzeum Indywidualna interakcja, pozwalająca jednak na powiązanie 
z interakcją innych. Np. głosowanie, sonda lub ankieta.

Ja i My w Muzeum Interakcja indywidualna, ale połączona z interakcją innych. Często 
przy użyciu narzędzi społecznościowych. 

My w Muzeum Interakcja widzów pomiędzy sobą, do której zaczynem/impulsem 
wyjściowym jest eksponat.

Podział ten obejmuje zarówno pasywne udostępnianie treści (Muzeum dla mnie) typowe 
dla tradycyjnego muzeum, jak i typową dla centrów nauki indywidualną interakcje z obiek-
tem (Muzeum ze mną). Simon zwróciła również uwagę na to, że interakcja pomiędzy widza-
mi indukowana przez eksponat może następować zarówno bezpośrednio (My w Muzeum), 
jak i pośrednio, np. za pośrednictwem narzędzi społecznościowych (Ja i My w Muzeum). 

Projekt IRRESISTIBLE

W pierwszej fazie IRRESISTIBLE zostały utworzone zespoły osób uczących się (ang. 
Community of Learners, CoL), w skład których wchodzili nauczyciele, dydaktycy przed-
miotowi, naukowcy, a także projektanci wystaw interaktywnych. Podczas trwających kilka 
miesięcy spotkań opracowane zostały moduły dydaktyczne – scenariusze lekcji i zajęć po-
zalekcyjnych, materiały dla uczniów itp. Następnie moduł został praktycznie przetestowany 
(zrealizowany i oceniony) w sześciu grupach uczniowskich pod kierunkiem nauczycieli pra-
cujących w CoL. Finałem pracy każdej z grup była szkolna wystawa interaktywna złożona 
z eksponatów zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów. Tematyka wystaw była zgodna 
z tematyką realizowanego modułu dydaktycznego i dotyczyła nanotechnologii, nanochemii 
i katalizy. Znalazły się na nich także eksponaty dotyczące zasad prowadzenia odpowiedzial-
nych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation, RRI). 

Eksponaty uczniowskie – jak wprowadzić interaktywność?

Eksponaty na wystawach stworzonych przez uczniów biorących udział w projekcie wy-
korzystywały różne formy komunikacji z widzem odnoszące się zarówno do aktywności fi-
zycznej (hands-on), jak i umysłowej (minds-on), oraz różne formy oddziaływania na widza 
zgodnie podziałem Niny Simon.

Wśród przedstawionych na wystawach eksponatów znalazły się między innymi takie 
obiekty jak:
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• obiekty o charakterze pasywnego eksponatu,
• postery i plakaty,
• prezentacje multimedialne, 
• eksponaty hands-on,
• gry,
• eksponaty pozwalające zaprezentować widzowi swoją opinię,
• eksponaty stymulujące dyskusję.

Przykładem obiektu pasywnego, który należałoby zakwalifikować do kategorii „Muzeum 
dla mnie” może być np. „Nanoskala”, czyli logarytmiczna skala rozmiarów, na której znajdo-
wały się ilustracje różnych obiektów (rysunek 1-5). 

Rysunek 1. Nanoskala na wystawie w LO 
nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

fot. M. Kluza

Rysunek 2. Katalizator samochodowy 
jako eksponat na wystawie w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. fot. M. Kluza

Rysunek 3. Obraz z ukrytymi 
nanostrukturami na wystawie w Bielsku 

-Białej, fot. M. Kluza

Rysunek 4.Plakaty prezentujące 
kontrowersyjne odkrycia naukowe na 

wystawie w Szkołach Reja w Krakowie, 
fot. M. Kluza

Rysunek 5. Poster o własnościach nanosrebra na wystawie w Zespole Szkół Rolniczych 
w Czernichowie, fot. M. Kluza
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Inne tego typu eksponaty to np. modele przedstawiające budowę różnych nanostruktur 
węglowych lub DNA, albo katalizator samochodowy pokazany w przekroju zaprezentowa-
ny na wystawie w Liceum nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim (rysunek 2). Czasem nawet 
w przypadku takich „pasywnych” eksponatów podejmowane były działania, które mogły 
skłonić widza do dodatkowej aktywności, najczęściej mającej charakter aktywności men-
talnej. Zrealizowane zostało to np. przez wyrażenie składu mineralnego wody w nanogra-
mach przygotowane przez uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie czy zadanie 
odszukania ukrytych wizerunków nanostruktur na obrazie leśnego pejzażu przygotowanego 
przez uczestników projektu z Bielska Białej.

Rysunek 6. Cechy dobrego naukowca – 
eksponat z wystawy w Czernichowie,  

fot. M. Kluza

Rysunek 7. Eksponat prezentujący 
wady i zalety azbestu na wystawie 

w Czernichowie, fot. M. Kluza

Rysunek 8. Model sita katalitycznego 
-eksponat na wystawie w Gimnazjum Św. 

Rodziny w Krakowie, fot. M. Kluza

Rysunek 9. Eksponat Jezioro hydrofobiczne 
na wystawie w Bielsku Białej,  

fot. M. Kluza

Rysunek 10. Prezentacja o otrzymywaniu nanozłota oraz otrzymane próbki. Eksponat na 
wystawie w Gimnazjum nr 8 w Krakowie, fot. M. Kluza
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Postery wykorzystane zostały na wszystkich wystawach (rysunek 4). Ich tematyka doty-
czyła najczęściej kontrowersyjnych zagadnień naukowych, takich jak na przykład stosowanie 
azbestu czy DDT lub różnych aspektów wykorzystania nanotechnologii w życiu codzien-
nym i gospodarce człowieka. Postery należą do eksponatów, które również nastawione są 
na pasywny odbiór treści. Jednak w tym przypadku możliwe jest też wprowadzenie drob-
nych elementów interaktywności. Na wystawie zorganizowanej w Zespole Szkół Rolniczych 
w Czernichowie w posterze przedstawiającym zastosowanie nanosrebra część treści została 
ukryta. Widz chcąc się z nią zapoznać musiał otworzyć odpowiednie okienka (rysunek 5), 
a w przypadku plakatu przedstawiającego cechy dobrego naukowca aktywność widza pro-
wadziła do zmiany wyglądu eksponatu. Cechy napisane przez zwiedzających wystawę na 
samoprzylepnych karteczkach mogły zostać naklejone na plakacie (rysunek 6). W ten sposób 
widzowie wchodzą w interakcję nie tylko z eksponatem, ale również z wyrażonymi na nim 
opiniami innych widzów. Poster może zostać również przygotowany z ruchomych modułów. 
Widz samodzielnie konstruuje z nich plakat będący odzwierciedleniem jego rozumienia da-
nego tematu. Uproszczoną wersją takiego posteru była analiza pozytywnych i negatywnych 
aspektów wykorzystania azbestu przygotowana przez uczniów z Czernichowa (rysunek 7). 
Różne cechy i własności azbestu opisane na kartach należało przyporządkować do kategorii 
wad lub zalet tego minerału. W tym przypadku aktywność widza dotyczyła przede wszystkim 
sfery mentalnej. 

Rysunek 11. Plansza do gry w kształcie 
nanorurki na wystawie w Gimnazjum Św. 

Rodziny w Krakowie, fot. M. Kluza

Rysunek 12. Plansza do gry Ecolopolly

Rysunek 13. Eksponat Wiedza kołem 
się toczy na wystawie w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, fot. M. Kluza

Rysunek 14. Cymbergaj RRI na wystawie 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, fot. M. Kluza
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Prezentacje multimedialne to kolejna kategoria eksponatów obecnych na wystawach. Do-
tyczyły one różnych aspektów współczesnej nauki i technologii, na przykład przedstawiały 
działanie katalizatora lub własności nanostruktur węglowych.

Na wystawach interaktywnych w centrach nauki najczęściej spotykane są eksponaty typu 
hands-on, umożliwiające wykonanie prostych eksperymentów. Umożliwiając indywidualną 
interakcję z obiektem wpisują się w kategorię „Muzeum ze mną”. Również i takich ekspo-
natów nie zabrakło na wystawach uczniowskich. Przykładem był model działania sita kata-
litycznego wykonany ze starej szafki i siedzisk zdjętych z krzeseł (rysunek 8). Wsuwanie sit 
o różnych rozmiarach otworów umożliwiało separację piłeczek. Na wystawie będącej dzie-
łem absolwentów Akademii Harrego Pottera prowadzonej przez Fundację Grupy Kęty SA 
widzowie mogli samodzielnie konstruować modele nanostruktur węglowych wykorzystując 
do tego przygotowane wcześniej materiały – kartonowe siatki, rurki, patyczki i złączki. Na 
tej samej wystawie znalazł się eksponat „Jezioro hydrofobiczne”, na którym widzowie mo-
gli zbadać stopień zwilżania rozmaitych powierzchni (rysunek 9). Inny eksponat tego typu, 
przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr III w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, pozwalał modelować przy pomocy magnesów zjawisko adsorpcji. Również modele 
mikroskopów skaningowych zbudowane przez uczniów podczas zajęć można zaliczyć do tej 
kategorii, gdyż pozwalały na symulację procesu zbierania danych. 

Innym przykładem wykorzystania jako elementu wystawy materiałów powstałych 
w trakcie zajęć projektowych z uczniami był eksponat „Nanozłoto” w Szkołach Reja w Kra-
kowie (rysunek 10). Na eksponat składały się fiolki z otrzymanym nanozłotem, prezentacja 
multimedialna przedstawiająca proces jego otrzymywania, a także wyniki pomiarów wielko-
ści cząstek w zawiesinie przeprowadzone podczas wizyty uczniów na Wydziale Chemii UJ. 

Kategorią eksponatów, które już samym sposobem obsługi wymuszały zaangażowanie 
większej liczby widzów były gry. Gry planszowe wykorzystane zostały na kilku wystawach. 
Ich zadaniem mogło być sprawdzenie wiedzy o nanoświecie, np. poprzez układanie nanodo-
mina czy grę, w której trójwymiarowa plansza miała kształt nanorurki węglowej (rysunek 
11). Gra w karty przygotowana przez uczniów z krakowskiego Katolickiego Gimnazjum im. 
Św. Rodziny z Nazaretu dotyczyła doboru katalizatorów do odpowiednich reakcji chemicz-
nych, natomiast grając w „czarnego Nanka” można było poznać własności i zastosowania na-
nomateriałów. Przykładem gry, która wymagała nie tylko wiedzy, ale również podejmowania 
strategicznych decyzji dotyczących np. gospodarki odpadami czy źródeł potrzebnej energii 
była gra Ecolopolly (rysunek 12) przygotowana przez uczniów uczestniczących w projekcie 
w Bolonii we Włoszech, traktowana przez wszystkich partnerów projektu jako swoisty model 
eksponatu.

Na wystawach znalazły się także eksponaty, które mogły być modyfikowane przez ko-
lejnych widzów, którzy je używali. We wspomnianym już eksponacie, w którym opisywano 
cechy dobrego naukowca, wszystkie karteczki napisane przez kolejnych widzów były cały 
czas widoczne. Natomiast w dwóch eksponatach przygotowanych przez uczniów z Ostrowca 
Świętokrzyskiego wybory dokonane przez jednego widza były zmieniane przez kolejnego. 
Pierwszy z nich również dotyczył cech dobrego naukowca. Widz oceniał znaczenie kilku 
cech, takich jak: otwartość na nowe doświadczenia, dociekliwość, stanowczość czy wyspor-
towanie i przypisywał im wagę od 1 do 5 . Na tej podstawie tworzony był wykres radarowy. 
Kolejny widz mógł się zgodzić z taką oceną lub ją zmienić. „Koło fortuny RRI” umożliwiało 
zbadanie opinii widza na temat różnych aspektów odpowiedzialnych badań naukowych i in-
nowacji. Wybory widzów były oznaczane magnesami przyczepianymi do metalowej planszy 
(rysunek13). 
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Wystawa interaktywna przygotowana przez uczniów jako narzędzie edukacji nieformalnej na przykładzie projektu 
IRRESISTIBLE

Ostatnia kategoria to eksponaty, które miały prowokować dyskusję między widzami. Za-
zwyczaj było to powiązane z jakąś fizyczną akcją. Po zdobyciu bramki w grze w cymbergaja 
należało przedyskutować problem opisany na krążku. Rzut dwiema kostkami zmuszał wi-
dzów do znalezienia powiązań pomiędzy wymiarami RRI, a różnymi technologiami w skali 
nano. Natomiast gracze w nanotwistera po każdej zmianie pozycji losowali zagadnienie, do-
tyczące potencjalnych zagrożeń nanotechnologii, które należało przedyskutować.

Ewaluacja wystaw i wnioski na przyszłość

Realizacja projektu IRRESISTIBLE udowodniła, że w uczniach realizujących projekt 
tkwi ogromny potencjał kreatywności. Uczniowie potrafili zbudować różnorodne i bardzo 
interesujące eksponaty. 

Na podstawie wywiadów z nauczycielami i uczniami wyróżniono szereg zalet takich 
form pracy:
• Tworzenie wystawy przez uczniów można łatwo powiązać z działaniami wykorzystują-

cymi metody kształtujące umiejętności badawcze uczniów (metoda naukowa, nauczanie 
przez odkrywanie, IBSE).

• Eksponaty prezentują aktualne zagadnienia naukowe, a przez to motywują do nauki 
i mogą być inspiracją do stawiania pytań.

• Przygotowując eksponaty uczniowie uczą się zasad komunikacji, jak przedstawiać na-
ukowe pojęcia i osiągnięcia w sposób atrakcyjny dla odbiorcy. 

• Proces budowy eksponatów pozwala uczniom na rozwijanie umiejętności, takich jak: 
planowanie własnych działań, współpraca w grupie, obowiązków podejmowanie decyzji, 
zarządzanie czasem, które rzadziej kształtowane są w ramach edukacji formalnej.
Ponadto warto zauważyć, że realizacja projektu oraz przygotowanie eksponatów związa-

nych z tematyką RRI, pozwala uczniom dostrzec, że niepewność i ryzyko są nieodłącznymi 
elementami rozwoju nauki i techniki, a w związku z tym zawsze należy uwzględniać możli-
wość alternatywnego wyjaśnienia czy rozwiązania, oraz brać pod uwagę, że na interpretację 
danych może wpływać wiele czynników. Eksponaty, których tematyka odnosić się będzie do 
zagadnień RRI mogą wzbudzać wśród widzów osobistą refleksję, skłaniać do stawiania pytań 
a także stymulować rozmowy i wymianę poglądów między widzami (Braund i Reiss, 2004). 
Co sprawia, że zarówno twórcy jak i odbiorcy wystawy stają się osobami aktywnie uczącymi 
się. Zaś sam proces tworzenia eksponatów i ich prezentacji na wystawie może być zachętą dla 
uczniów do wyjścia poza akademicką dyskusję i stanowić zachętę do udziału lub nawet do 
inicjowania działań związanych z kontrowersyjnymi kwestiami naukowo-społecznymi (Hod-
son, 1998; Roth, 2003). Do kształcenia właśnie takiej aktywności obywatelskiej, edukacja 
nieformalna jest stosownym narzędziem.

Projekt IRRESISTIBLE osiągnął półmetek. W 10 krajach zostały opracowane różne te-
matycznie moduły dydaktyczne. W drugim etapie projektu opracowane moduły są testowane 
w kolejnych szkołach. Najciekawsze eksponaty z wystaw szkolnych zostaną zaprezentowane 
publiczności na wystawie w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 2016 roku. 
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